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مطالب نقل شده در پیوند های فوق، لزوما دیدگاه اهتامم نیست و مسئولیت آن با سایت انتشار دهنده می باشد.

بدیهــی اســت بــا توجــه بــه پویایــی تعلیــم و تربیــت و روانشناســی ،هرگــز منــی تــوان مطمــن شــد کــه معلــامن همــه ی اصــول روان شناســی را فراگرفتــه باشــند. بنابــر ایــن آنچــه کــه روانشناســی 
ــی  ــدن روانشناســی تربیت ــد از خوان ــچ معلمــی بع ــوزد، هی ــد بیشــر بیام ــه بای ــد ک ــم احســاس کن ــم دائ ــه معل ــادی اســت و اینک ــدی خــاق وانتق ــی آورد دی ــامن فراهــم م ــرای معل ــی ب تربیت
نبایــد تصــور کنــد کــه در برخــورد بــا دانــش آمــوزان هیچگونــه مشــکلی نخواهــد داشــت ، بکلــه آنچــه ارائــه مــی شــود اصــول اساســی روانشناســی تربیتــی اســت و اســتفاده از آن اصــول در 
رشایــط عملــی بــه عهــده ی معلــم گذاشــته مــی شــود از ایــن رو بایــد گفــت کــه روان شناســی تربیــــتی بــه طــور یــک جـــــانبه معلــم را راهنامیــی منـــی کنــد. بلکــه متقابــاً عقایــد و تجربیــات 
معلمــــان نیــز مــی توانــد منبــع ارزنــده ای بــرای بررســی و تحقیــق در روانشناســی تربیتــی باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه مــوارد عینــی کاس درس غیــر قابــل پیــش بینــی اســت روانشناســی 
تربیتــی منــی توانــد معلــم را صــد در صــد مجهــز بــه کاس درس بفرســتد ، بلکــه تنهــا بــه معرفــی اصــول عمومــی و نظریــات قابــل اعتــامدی مــی پــردازد کــه معلــم بایــد از آن اصــول اســتفاده 
ــا دانــش آمــوزان متفــاوت، تصمیمهــای مناســب اتخــاذ وکاربردهــای مختلفــی بــرای آن هــا پیــدا کنــد. بــرای مطالعــه مــرشوح ایــن گفتــار  و در رشایــط و موقعیتهــای مختلــف و در برخــورد ب

)نوشته سمیه السادات علوی( بر روی لینک مربوطه کلیک منایید.
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ــا هــدف بررســی روش هــای بومــی و بیــن  دومیــن کنفرانــس بیــن املللــی »روانشناســی، علــوم تربیتــی و ســبک زندگــی« ب
املللــی و تببیــن راهکارهــای مدیریتــی و توســعه آفریــن در تاریــخ هشــتم بهمــن مــاه در دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار 
مــی شــود. در تبییــن هــدف ایــن هامیــش آمــده اســت: بــا توجــه بــه ریشــه ای بــودن و نفــوذ تعلیــم و تربیــت در همــه ابعــاد 
ــه ، بیشــرین  ــری نهادهــای مختلــف اجتامعــی از آن ، در کشــورهای پیرشفت ــر پذی زندگــی فــردی و اجتامعــی انســان و تاثی
هزینه هــا رصف آمــوزش و پــرورش مــورد نظــر آنهــا شــده و تحقیقــات عمیــق وگســرده ای جهــت بهبــود و گســرش آن صــورت 
می گیــرد . امــا در کشوراســامی مــا ، تعلیــم و تربیــت بــا آن همــه اهمیتــش در اســام ، هنــوز جایــگاه شایســته خــود را پیــدا 
نکــرده اســت. آخریــن مهلــت ثبــت نــام در ایــن کنفرانــس ۲۵ دی مــاه و آخریــن مهلــت ارســال اصــل مقــاالت ۱۵ دی مــاه 

اســت. بــرای اطاعــات بیشــر بــه ســایت هامیــش بــه نشــانی     www.icpe2016 مراجعــه مناییــد.

نــرش نخســتین بــه تازگــی کتــاب »چشــم اندازهای فلســفه ی تعلیــم 
ــا ترجمــه رمضــان برخــورداری را  ــل نادینگــز ب و تربیــت« نوشــته ن

در 352 صفحــه روانــه بــازار نــرش کــرده اســت.
در بخشــی از مقدمــه ایــن کتــاب می خوانیــم: »فلســفه تعلیــم 
ــت و مســائل آن اســت.  ــم و تربی ــه فلســفی تعلی ــت مطالع و تربی
دپارمتان هــای  در  به نــدرت  فلســفه،   رشــته های  ســایر  برخــاف 
ــفه  ــد فلس ــود. مانن ــس می ش ــفه تدری ــی( فلس ــای آموزش )گروه ه
یــا  حقــوق  دانشــکده های  در  غالبــاً  کــه  پزشــکی  یــا  حقــوق 
ــز معمــوالً  ــت نی ــم و تربی ــس می شــود، فلســفه تعلی پزشــکی تدری
تدریــس  تربیــت  و  تعلیــم  دپارمتان هــای  یــا  دانشــکده های  در 
می شــود. موضــوع محــوری آن تعلیــم و تربیــت اســت و روش هــای 

فلســفی در آن بــه کار بــرده می شــود.
ــه شــامرگان  ــم و تربیــت« ب ــاب »چشــم اندازهای فلســفه ی تعلی کت
ــت.  ــده اس ــرش ش ــال منت ــزار ری ــای 195 ه ــخه و به ــزار نس یک ه
عاقــه منــدان مــی تواننــد بــرای خریــد اینرنتــی ایــن کتــاب از اینجــا 

اقــدام مناینــد.

هفته نامه اهتامم هر هفته

در خصوص اخبار، وقایع و حواشی

تعلیم و تربیت کشور منترش می شود.

انتشار کتاب
»چشم اندازهای فلسفه ی تعلیم و تربیت«

دومین کنفرانس بین املللی
»روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی«
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در این نرشیه لینک های متعددی به رنگ سبز وجود دارد که شام در صورت اتصال به اینرنت، می توانید با کلیک بر روی آن ها مطالب مورد نظرتان را در مرورگر خود مطالعه فرمایید.

هفته نامه الکرتونیکی تعلیم و تربیت موسسه آموزشی میزان

اهتامم این هفته چطور بود؟ کلیک کنید دانلود و مشاهده آرشیو اهتامم مشرتک هفتگی اهتامم نیستید؟ ثبت نام کنید
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مجتبی سهرابی )دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی(
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هوش های چندگانه و سبك های یادگیری

فرهاد شفیع پور مطلق )استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسامی واحد محات(

 در قــرن حــارض، دو نظریــه مهــم بــه منظــور توضیــح 

محیط هــای  دادن  ترتیــب  و  فــردی  تفاوت هــای 

ــه  ــردی ا رائ ــای ف ــن تفاوت ه ــاس ای ــر اس ــری ب یادگی

شــده اســت. اولیــن ایــن نظریه هــا، نظریــه ســبك های 

یادگیــری اســت كــه در رابطــه بــا این اســت كــه چگونه 

افــراد، اطاعــات آكادمیــك جدیــد و مشــكل را كســب، 

پــردازش و یــادآوری  می كننــد؛ و نظریــه دیگــر، نظریــه 

ــد  ــی ده ــح م ــه توضی ــت ك ــه اس ــای چندگان هوش ه

ــد و  ــی دارن ــه متفاوت ــراد حوزه هــای هــوش چندگان اف

متــام ایــن افــراد اگــر حوزه هــای غالــب هــوش آن هــا 

در نظــر گرفتــه شــوند، می تواننــد یــاد بگیرنــد. نظریــه 

ــد كــه شــیوه های  ــری پیشــنهاد می كن ســبك های یادگی

بــا ســاختار ســنتی، بــرای بهره گیــری از ســبك های 

یادگیــری افــراد تغییــر كننــد؛ . بــا تأكیــد بــر چگونگــی 

را مشــخص  تغییــر  فراینــد  تحصیلــی،  برنامه ریــزی 

ــه  ــای چندگان ــه هوش ه ــه نظری ــی ك ــد. در حال می كن

تأكیــد می كنــد چــه چیــزی برنامه ریــزی شــود، بــه 

ــك]1[  ــد می كند)هنی ــر محصــول تأكی ــی دیگــر ب عبارت

و اكتامیــس]2[، 2010(

ســبك هــای یادگیــری معــر یــا راه هــای یادگیــری 

پــرورش و  بــه آمــوزش و  والدیــن  هســتند. طبعــاً 

ــتند.  ــد هس ــان عاقمن ــری فرزندانش ــبك های یادگی س

ــرای  ــی ب ــتجوی روش های ــاً در جس ــز دامئ ــامن نی معل

افــزودن تأثیــر و میــزان یادگیــری برنامــه آموزشــی 

ــا در كاس درس  ــه ی می باشــند. خــواه آمــوزش در خان

ــه  ــد ك ــد بیاموزن ــامن می خواهن ــن و معل باشــد، والدی

چگونــه كــودكان را بــه صــورت مؤثرتــر آمــوزش دهنــد.

بــرای آمــوزش مؤثرتــر و كارآمدتــر كــودكان الزم اســت، 

ــری، و آن  ــای یادگی ــه و ســبك ه ــای چندگان هــوش ه

ــا  ــرورش آن ه ــوزش و پ ــرای آم ــد ب ــه می توان چــه را ك

معنــی و مفهــوم داشــته باشــد كشــف كنیــم. شناســایی 

ســبك های یادگیــری هــر فــرد باعــث می شــود بــا 

ــا از  ــم ت ــه وی كمــك كنی ــه خدمــت گرفــن آن هــا، ب ب

عهــده ی ناتوانایی هــای یادگیــری برآید)آذرفــر، 1386(.

چندگانــه،  هوش هــای  گرفــن  نظــر  در  بــدون 

ــوای  ــد محت ــی منی توانن ــه تنهای ــری ب ــبك های یادگی س

ــه  ــدون توج ــن ب ــازند. همچنی ــق س ــری را محق یادگی

ــه  ــوری هوش هــای چندگان ــری، تئ ــه ســبك های یادگی ب

قــادر بــه توجیــه فرایندهــای مختلــف اندیشــه و 

احســاس نیســتند.

بــرای  مطالعــه مــرشوح گفتــار بــرر روی لینــک مرتبــط 

کلیــک  مناییــد.

ارائــه مدلــی بــرای ارزیابــی رابطــه بین ارزشــیابی توصیفــی با شــیفتگی تحصیلی، 

خالقیــت تحصیلــی و خشــنودی تحصیلی بــا میانجیگری امیــد تحصیلی

شام هم می توانید فعالیت ها، تجربیات و تحقیقات نوآورانه خود را در تعلیم و تربیت از طریق اهتامم با دیگران به اشرتاک بگذارید

برای اطالع از محورهای همکاری و نحوه ارسال مطالب کلیک کنید
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رابطــه  ارزیابــی  حــارض،  پژوهــش  هــدف          

بــا شــیفتگی تحصیلــی،  ارزشــیابی توصیفــی  بیــن 

خاقیــت تحصیلــی، و خشــنودی تحصیلــی مبتنــی بــر 

میانجیگــری امیــد تحصیلــی بــوده اســت. جامعــه 

آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــه دانــش آمــوزان ابتدائــی 

شــهر اصفهــان در ســال تحصیلــی 1391-1390 تشــکیل 

داده انــد. روش منونــه گیــری، خوشــه ای چنــد مرحلــه 

ای بــوده کــه نهایتــاً تعــداد 240 نفــر از دانــش آمــوزان 

ــق  ــرای تحقی ــی ب ــورد نظــر پژوهــش، بطــور تصادف م

ــنامه  ــج پرسش ــق پن ــزار تحقی ــد. اب ــده ان ــاب ش انتخ

ــت: ــوده اس ــاخته ب ــق س محق

 1- پرسشــنامه محقــق ســاخته شــاخص های ارزشــیابی 

ــی کارآمد؛ توصیف

2- پرسشنامه محقق ساخته امید تحصیلی؛

3- پرسشنامه خاّقیت تحصیلی)عابدی(؛

4-پرسشنامه محقق ساخته شیفتگی تحصیلی؛

5- پرسشــنامه محقــق ســاخته موفقیــت تحصیلــی کــه 

روایــی آنهــا بــه لحــاظ محتــوا تأمیــن شــده و در ایــن 

خصــوص از نظرهــای اســتادان و متخصصــان اســتفاده 

شــده اســت.

بــرای تجزیــه و تحلیــل اطاعــات از روش تحلیل مســیر 

و مــدل معادلــه ســاختاری اســتفاده شــده اســت. نتایج 

پژوهــش حــارض، نشــان داد کــه ارزشــیابی توصیفــی بر 

امیــد تحصیلــی اثــر مســتقیم دارد. نیــز امیــد تحصیلــی 

بــر شــیفتگی تحصیلــی، خاقیــت تحصیلــی، و موفقیت 

تحصیلــی تأثیــر مســتقیم دارد )p < 0/001(. همچنین، 

ــیفتگی  ــر ش ــی ب ــیابی توصیف ــان داد، ارزش ــج نش نتای

ــی  ــت تحصیل ــی، و موفقی ــت تحصیل ــی، خاقی تحصیل

تأثیــر غیــر مســتقیم دارد.)p < 0/001(  مطالعــه مــدل 

ــاختاری نشــان  ــه س ــه روش معادل ــی پژوهــش ب تجرب

داد، شــاخص هــای برابــر بــا 0/96، برابــر بــا 0/93، 

 df = 94 ــا 246/71 و ــر ب ــا x2( ،0/0483( براب ــر ب براب

بــوده کــه گویــای بــرازش مطلــوب مــدل اســت.

ــک  ــر  روی لین ــار ب ــن گفت ــرشوح ای ــه م ــرای مطالع ب

ــد. ــک  مناییی ــه کلیی مربوط
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